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Capitalismo e Direito: Um estudo sobre a teoria jurídica de Pachukanis. 

 

RESUMO 

 

O presente artigo procura compreender a teoria jurídica de Marx a 

Pachukanis. Deste último, mostrando seu diferencial. Como tópicos principais de 

análise examinam-se: as bases do sistema capitalista, a função do Estado e do 

Direito dentro da lógica do capital, e como as pessoas, que até então tinham suas 

peculiaridades, se tornam iguais e livres, ou seja, se tornam sujeitos de direito. 

Como resultado espera-se demonstrar a relação intrínseca do Direito à forma 

mercantil. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Evgeny Pachukanis fundamenta sua teoria na de Karl Marx e sua ilustre obra: 

O Capital, e aprofunda esta crítica ao direito em sua mais importante obra: Teoria 

geral do Direito e Marxismo. Nesta obra, Pachukanis mostra o real significado do 

direito e o porquê ele é especifico do tipo de sociedade capitalista. 

Sendo assim, o objetivo deste artigo é explicar a teoria Pachukaniana sobre o 

Direito, buscando a compreensão do papel deste, na lógica do sistema capitalista e 

qual a essência desse tipo de sociedade, demonstrando que a forma jurídica não é 

um fenômeno isolado na sociedade, tampouco uma ferramenta para regular a justiça 

de todos os cidadãos através do Estado como se apresenta.  

A evidência é que é nesse tipo de sociedade que a forma jurídica adquire o 

seu mais alto grau de abstração e onde surge o Estado como sua forma política. Por 

fim, esta teoria mostra a relação intrínseca do Direito à forma mercantil. 

 

OBJETIVOS E MÉTODO 

 

Partindo das constatações acima, esta pesquisa questiona: qual a relação 

intrínseca da forma jurídica com a forma mercantil e o Estado (forma política)? 

Para responder a essa pergunta, este trabalho aprofundou-se no estudo dos 

livros de Karl Marx, Pachukanis e seus comentadores; Celso Kashiura, Marcio Naves, 

Alisson Mascaro e Camilo Caldas. 



A produção do presente artigo, de cunho argumentativo, somente foi possível, 

porque estes comentadores discorrem perfeitamente sobre o trabalho de Karl Marx e 

Pachukanis. 

Para descrevermos como o estudo Pachukaniano situa-se neste momento de 

tensão jurídica e política, opta-se pela metodologia de Marx que mais tarde foi usada 

pelo próprio Pachukanis, entender as categorias de sistemas passados para melhor 

compreender as do presente. Entendermos o porquê os indivíduos até então tinham 

suas próprias valorações e diferenças político-sociais, e quando se dá o fenômeno do 

sistema capitalista ser implantado, os indivíduos se tornam todos iguais e livres 

obrigatoriamente. Em seguida, será demonstrado o porquê do Estado e o Direito 

serem exclusivos desse tipo de sociedade, e sua relação intrínseca com a forma 

mercantil. 

 

DESENVOLVIMENTO: DE MARX A PACHUKANIS. FORMA JURÍDICA, 

FORMA MERCANTIL E FORMA POLÍTICA. 

 

Marx não centraliza o homem em suas discussões. O entende como efeito de 

uma estrutura, como suporte de relações sociais.  

A respeito, Marx pontua: “meu método não parte do homem, mas do período 

social economicamente dado”. Coloca também que “a sociedade não se compõe de 

indivíduos, mas eles exprimem relações sociais”, e que “os indivíduos são 

dominados por abstrações.” (MARX, 1999 apud NAVES, 2014, 39)1 

A análise Marxista mostra o processo de abstração que explica o caráter 

mercantil do capitalismo de forma mais profunda e o segredo da valorização do 

valor.  

O valor está vinculado ao modo de produção capitalista, justamente pela sua 

abstração e por só neste modo, o trabalho humano ser abstrato e ser a única fonte 

de valor. Isso significa que a mercadoria tem seu significado real e ao mesmo tempo 

abstrato, e só nesse tipo de sociedade se verifica a transformação da força de 

trabalho em mercadoria. Entendendo a força de trabalho como mercadoria, se 

legitima a exploração do trabalho humano (NAVES, 2014, p.39-41).2 

                                                           
1
 NAVES, Márcio B. A questão do Direito em Marx. São Paulo: Outras Expressões; Dobra Universitário, 

2014. 
2
 Idem 



[...] A sociedade burguesa tem apenas um sentido: o homem 
homogeneizado e liberto pela forma sujeito de direito, leve voluntariamente, 
por sua conta e risco a sua própria „pele para ser arrancada‟. O que, por sua 
vez, repõe essas questões tão importantes, mas também tão 
negligenciadas: a incapacidade de sobrelevação do sistema capitalista pela 
subjetividade jurídica senão como pratica do capitalismo [...] (KASHIURA, 
2014, p.244).

3
 

 

De tal sorte que, a liberdade e a igualdade não são mais exteriores ao 

homem, mas sim, interiores. O capital cria condições para que a igualdade e a 

liberdade sejam princípios essenciais na vida do trabalhador, porque até então, em 

nenhum outro momento histórico isso se fez presente. A subordinação ao capital 

está então, interiorizada. (NAVES, 2014, p.47-48)4  

A relação jurídica na sociedade capitalista é o que realiza o seu movimento 

real, ou seja, a relação jurídica que é derivada, não só por reter-se ao campo 

jurídico, mas sim se relacionar principalmente com o campo econômico, que é o que 

dá razão a sua existência, o que versa sobre seu verdadeiro papel. “A relação 

econômica de troca deve existir para que surja a relação jurídica; a relação 

econômica é a „fonte‟ da relação jurídica” (PACHUKANIS, 1988 apud NAVES, 2008, 

p. 57-58).5 

A emergência das categorias da liberdade e da igualdade faz, portanto, com 

que o homem se transforme em um sujeito de direito, o que o torna comercializável. 

(NAVES, 2014, p.49)6 

No processo do capital o trabalhador direto é separado dos meios de 

produção do qual ele já estava acostumado, levando à expulsão em massa dos 

camponeses das terras que gera uma obvia dificuldade de adaptação ao novo modo 

de organização do trabalho. Progressivamente, com o avanço da nova organização 

do capital, o proletariado não se adequa a adaptação imposta para aceitar a 

liberdade e a igualdade. Para tanto, a uma aplicação de uma “legislação 

sanguinária” para o proletariado se disciplinar a nova ordem. “Para ser livre, o 

indivíduo decai a condição de escravo”, ou seja, este não tem escolha de não querer 

                                                           
3
 KASHIURA JR., Celso N. Sujeito de Direito e Capitalismo. São Paulo: Expressão Popular, 2014. 

4
 NAVES, Márcio B. A questão do Direito em Marx. São Paulo: Outras Expressões; Dobra Universitário, 

2014. 
5
 NAVES, Márcio B. Marxismo e Direito: um estudo sobre Pachukanis. São Paulo: Boitempo, 2008. 
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 NAVES, Márcio B. A questão do Direito em Marx. São Paulo: Outras Expressões; Dobra 

Universitário, 2014. 



ser livre, o capital o obriga, o disciplina para que ele reconheça sua liberdade. 

(NAVES, 2014, p.47)7 

Para compreender tal relação, entre o direito e a forma mercantil é necessário 

compreender as razões profundas e estruturais do sistema capitalista, e o lugar do 

Direito nesta abstração. 

A forma jurídica só se permeia quando essa equivalência se torna dominante. 

E a equivalência nada mais é do que ter sempre como base a troca e o tempo, como 

por exemplo a troca de tempo de trabalho por salário, a troca de ir contra uma norma 

posta por tempo de liberdade perdida. Ou seja, só numa sociedade burguesa ela se 

consolida, pois, só nela o trabalho humano é medido pelo tempo. (NAVES, 2008, p. 

58-59-60).8 

O estado é um fenômeno capitalista e somente capitalista, não serve só para 

reprimir, mas também é um aparato de constituição social. “A existência de um nível 

político apartado dos agentes econômicos individuais dá a possibilidade de influir na 

constituição de subjetividades e lhes atribuir garantias jurídicas e políticas que 

corroboram para a própria reprodução da circulação mercantil e produtiva”. 

(MASCARO, 2013, P.19). 9 O centro desse aparato político que se mantem 

relativamente indiferente às classes sócias se chama Estado, que segundo Marx 

tem autonomia relativa. 

Ele quer dizer que a burguesia não precisa exercer domínio direto do Estado, 

porquê sua natureza é burguesa e não perderia o seu caráter de dominação de 

classes exatamente porque o Estado é um instrumento que assegura essa 

dominação na sua própria organização interna e neste mesmo segmento, permeia o 

Direito que já não mais precisaria ser entendido como “influencia direta” da 

burguesia, mas suma vontade do Estado, “atributo objetivo”. Ou seja, não importa se 

o direito não assegura direitos particulares de desejos mesquinhos dos capitalistas, 

o seu caráter agora seria de manutenção e afirmação do sistema, e num caráter 

geral ele continuará sempre regulando os interesses das classes dominantes, 

mesmo que pareça o contrário, como é o caso dos direitos trabalhistas, que de um 

modo geral, apenas assegura que sempre existirá força de trabalho, movimentação 

da economia e trabalhadores um pouco mais satisfeitos. Assim, o ciclo ficaria 

                                                           
7
 Idem 

8
 NAVES, Márcio B. Marxismo e Direito: um estudo sobre Pachukanis. São Paulo: Boitempo, 2008. 

9
 MASCARO, Alysson L. Estado e forma Política. São Paulo: Boitempo, 2013. 



completo e os interesses da burguesia continuariam resguardados. (NAVES, 2014, 

p.33-34)10 

Celso Kashiura junior, 2009: 

A igualdade dos homens dada sob a forma do direito, quer reconheça ou não 

certas diferenças, só pode ser uma igualdade abstrata. Isto porque, na 

realidade, os homens não são iguais: os homens devem ser iguais, num 

sentido muito determinado, para que uma determinada ordem social, a 

capitalista, possa reproduzir-se. Esta igualdade não pode suprimir a 

desigualdade senão no plano da abstração: no plano da realidade, a 

desigualdade continua a ser e é cada vez mais essencial. É somente através 

da universalidade desta abstração que uma estrutura fundada no império do 

valor – uma estrutura essencialmente desumanizadora e desigualizadora dos 

homens – podem funcionar. Não há igualdade jurídica senão para que os 

homens sejam efetivamente desiguais – a igualdade efetiva dos homens, por 

sua vez, não pode vir a ser pelo direito e não pode vir senão com a 

superação do capitalismo. (KASHIURA, 2009, p. 238). 
11

 

Pachukanis, assim como Marx não parte da compreensão do direito e da 

legalidade pautado apenas como domínio político ou da burguesia ou do 

proletariado, mas os compreende a partir das próprias estruturas do capitalismo, 

Pachukanis enfatiza que legalidade é necessariamente legalidade burguesa. Ele 

inscreve a legalidade na circulação mercantil. (MASCARO, 2008, p. 66).12 

O sujeito de direito e a relação jurídica é que contribuem para entender por 

quais razões o poder político assume a forma de uma autoridade impessoal e 

imparcial, ou seja, O estado. (KASHIURA, 2009, p.90)13 

A forma sujeito de direito não pode existir na Roma antiga porque existia uma 

distinção entre homens livres e escravos. O que se via como direito Romano era 

confundido com política, religião, moral etc. Isso porque cada um desses institutos 

não tinha entrado no seu mais alto nível de abstração que ocorre somente na 

sociedade Capitalista. Por tal abstração não existir, a sociedade Romana não 

desenvolveu um direito formal e igual entre os sujeitos. (KASHIURA, 2014, p.58)14 
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 NAVES, Márcio B. A questão do Direito em Marx. São Paulo: Outras Expressões; Dobra Universitário, 

2014. 
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KASHIURA Jr., Celso N. Crítica da Igualdade Jurídica. São Paulo: Quartier Latin, 2009. 
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 MASCARO, Alysson L. Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2008. 

13
 KASHIURA Jr., Celso N. Crítica da Igualdade Jurídica. São Paulo: Quartier Latin, 2009. 

14
 KASHIURA Jr., Celso N. Sujeito de Direito e Capitalismo. São Paulo: Expressão Popular, 2014. 



A carência de subjetividade jurídica nas sociedades antigas os limita de ter 

um caráter propriamente jurídico. 

A principal diferença é que a subjetividade na Roma antiga é ligada 

intrinsicamente a determinações qualitativas, diferindo um sujeito do outro e uma 

grande parcela deles é desprovida de direitos e sujeitos à apropriação, ou seja, o 

elemento volitivo é gradual variando de sujeito para sujeito. Essa primordial 

diferença, se dá pelo fato da sociedade antiga ser de produção escravagista, 

portanto, tendo determinação politica, “em virtude da condição social diversificada 

das pessoas não ser dissolvida em um elemento comum”. (NAVES, 2014, p.71)15 

As formas sociais forjadas como o valor, a mercadoria, o poder político e a 

subjetividade jurídica, ou seja, se apresentam como mundo já dado aos indivíduos, 

viram dependentes dessas formas e entendem como impossível algo diferente 

disso. “As formas sociais capitalistas ensejam a estruturação da própria reprodução 

social.” (MASCARO, 2013, p. 24).16 

Quando as relações de produção assumem forma mercantil (industrial) o 

circuito das trocas torna-se forma social plena, a forma- valor (valor, dinheiro), todos 

os bens são passiveis de troca tanto pela circulação como pela produção. 

(MASCARO, 2013, p. 22).17 

O capitalismo faz com que o sustento da circulação mercantil sejam a 

liberdade e a igualdade e a partir daí a legalidade mediadora que estabelece a 

igualdade formal. (MASCARO, 2008, p. 69)18 

 

           RESULTADOS 

 

O direito não pode ser entendido como um fenômeno social isolado, “a forma 

jurídica nasce somente em uma sociedade na qual impera o principio da divisão do 

trabalho”, ou seja, numa sociedade onde o trabalho privado vire trabalho social 

mediante “um equivalente geral”, ou seja, a lei posta. Nessa sociedade as trocas 

mercantis precisam dessa intervenção, destas leis, para assegurar o acordo de 

vontades entre as partes. 
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 NAVES, Márcio B. A questão do Direito em Marx. São Paulo: Outras Expressões; Dobra Universitário, 

2014. 
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 MASCARO, Alysson L. Estado e forma Política. São Paulo: Boitempo, 2013. 
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 Idem. 
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 MASCARO, Alysson L. Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2008. 



O estado é o próprio capitalismo na sua expressão política, não é um poder 

externo que salva o capitalismo dele mesmo, é uma forma necessária para sua 

manutenção e perpetuação.  

O direito e o Estado tem a aparência de mantenedores da paz e da justiça na 

sociedade, quando na verdade, são os mantenedores enrustidos dos privilégios 

burgueses, ao garantir a igualdade, liberdade e propriedade nos moldes do 

Capitalismo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entender a especificidade do fenômeno jurídico na sociedade capitalista e o 

coloca-lo como um aparelho situado acima das partes em litígio, que se legitimam 

com força obrigatória (aparelhamento policial, por exemplo), normas para 

estabelecimento de padrões entre outros, devemos entender também que tudo isso 

depende do surgimento de um circuito de trocas mercantis que dê ensejo a distinção 

entre o publico e o privado, o privado se torna publico, ou seja, os interesses 

privados se tornam obrigatórios e públicos por força das normas postas.  

No capitalismo, abre-se a separação entre o domínio econômico e o politico. 

O burguês não é necessariamente o agente estatal.  

O estado não atende aos interesses particulares da burguesia, mas opera 

como um “poder a serviço da ordem social em função da qual a burguesia se 

beneficia em detrimento dos trabalhadores”. Ou seja, atende aos interesses 

coletivos da burguesia.  

A igualdade e liberdade não são apenas subprincípios do capital e são 

respeitadas na troca baseada em valores, mas a troca de valores é a base 

produtiva, real de toda igualdade e liberdade, porque as formas que os indivíduos 

tomam na sociedade burguesa são de “simples trocadores” de mercadorias, as 

relações entre esses sujeitos são relações de reciprocidade e equivalência, eles tem 

o mesmo valor e toda a diferença entre eles se dissolve. 
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